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Reajuste Salarial
Novo salário tem reajuste de 12,496% no piso
TABELA DE SALARIO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2011/2012

O Sindespol e outros representantes da categoria de várias regiões do
Paraná estiveram presentes nas negociações da convenção coletiva 2011/2012,
realizada em Curitiba no mês de abril.
Após reunião com o sindicato patronal, tendo como pauta principal o reajuste salarial, a categoria conseguiu uma
importante vitória: melhorias significativas em sua remuneração, trazendo assim, melhores condições de trabalho.
O reajuste salarial é de
12,496% no piso. Com este aumento, o salário do frentista foi de

R$ 800,02 para R$ 900. Lembrando
que este novo piso é de direito de todos
os funcionários dos postos de combustíveis.
Outro direito adquirido é em relação ao cartão alimentação. O valor do
vale refeição é de R$ 10, dando em
média R$ 260 mensais. Isto representa um reajuste de 23,46% no ticket refeição. Para ter direito a esse valor integral, o trabalhador deverá justificar
suas faltas através de um atestado médico com o código do CID (Classificação
Internacional de Doenças), indicando o
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motivo da falta. O funcionário que tirar
férias também tem o direito de recebê-lo.
O reajuste no seguro de vida é de
33,33%. Os novos valores são de R$
20 mil (para morte natural) e R$ 40
mil (para invalidez e morte acidental).
O seguro de vida é essencial para proteger e auxiliar o trabalhador, seja por
invalidez ocasionada por um acidente de
trabalho ou doença, e sua família, no
caso de morte.
O valor de R$ 120 da PLR (Participação nos Lucros ou Resultados), que
é regulamentada pela lei 10.101/2000, de-

verá ser paga até o dia 05/08/2011 para
quem estiver efetivo em 01/05/2011.

"A PLR foi uma grande
conquista da categoria"

ATENÇÃO
TRABALHADOR
A PLR DEVERÀ SER
PAGA COM O SALÀRIO
ATÉ DIA

05/08
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O diretor também ressalta a importância da luta dos direitos da categoria: “Cada conquista para nossa categoria é a realização do dever cumprido na luta por melhores salários, condições de trabalho e vida digna, que é
direito de todos os trabalhadores”, afirma Barbosa.

Seguro de vida no valor
de R$ 20 mil e R$ 40 mil
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DUPLA FUNÇÃO E
DESVIO FUNCIONAL

A dupla função ou mesmo desvio funcional,
são questões prementes que merecem destaque e
grande atenção do órgão julgador uma vez que afeta
sobremaneira o trabalhador.
No âmbito das relações do trabalho o caso é
visto com foco mais abrangente, qual seja a exigência ilícita para que o empregado acumule ou exerça
função diversa da qual foi contratada.
Deve-se levar em conta a ilicitude do empregador, que exige o cumprimento de serviços alheios
ao contrato, incluindo-se aqui os casos de desvio ou
de dupla função, pois são prejudiciais ao empregado, o qual terá que assumir responsabilidades e encargos superiores aos limites do contratado.
Deve-se considerar que tais hipóteses caracterizam, também ofensa ao art. 468 da CLT, vez que Dra. Maria de Lourdes Assunção
entre a função ajustada na celebração do contrato e
Rodrigues
o que lhe foi imposto posteriormente haverá sensível margem prejudicial ao trabalhador, quando desacompanhada da respectiva compensação salarial.
Deve-se atentar quando a caracterização do desvio ou da dupla função se dá
pelo desempenho de atividades que não se relacionam com a função contratada.
Assim, por exemplo, um frentista, pode realizar um troco, entretanto quando
este passa a laborar na função de caixa e ainda acontecem descontos de quebra, de
forma habitual, por óbvio que se estará diante de um desvio funcional, devendo receber
uma indenização a título de dupla função.
A rigor, o empregado deve exercer somente a função pela qual foi contratado e
remunerado. Contudo, é comum verificar casos em que o trabalhador, a fim de cumprir a função contratada, tenha que realizar outras “atividades afins” ou “funcionalmente ligadas”.
Assim, cada vez que o empregado exercer atividades que não guardam qualquer
afinidade ou correlação com a função contratada, estar-se-á diante de ilícito desvio
funcional. Se tais atividades estranhas à função contratada com esta se acumulam, o
obreiro fará jus a uma indenização a título de dupla função.
Ademais, uma vez sendo o empregado contratado para o exercício de determinada função, não poderá ser submetido ao exercício de outra mais complexa ou sobreposta, sob pena de ferir o pacto laboral entre as partes.
Assim, em relação à prática de dupla função, o trabalhador deverá receber uma
indenização equivalente ao prejuízo.
O empregado poderá pleitear na Justiça do Trabalho diferenças salariais, caso o
salário da função que passou a exercer após a contratação seja superior ao salário da
função contratual.
Caso não exista diferenças salariais o empregado poderá pleitear a aplicação
analógica do art. 13 da Lei 6615/1978, o qual prevê um adicional de dupla função que
varia de 10% a 40% para o profissional radialista.
Quanto ao cabimento da indenização alusiva ao desvio funcional, o TST, através
da OJSDI-1 nº 125, pacificou o tema, declarando o direito ao pagamento das respectivas diferenças salariais.
Diante destes argumentos fáticos e jurídicos, que dão guarida ao pleito de indenização por desvio ou acúmulo de função, o órgão julgador encontra o amparo legal
suficiente para aplicar a justa e correta e ainda, a adequada interpretação dos artigos
422, 884 e 927 do Código Civil, bem como dos artigos. 8º, 9º, 456, 460 e 468 da CLT.
Enfim, atualmente vive-se uma nova ordem jurídica em que os princípios e valores estampados na Constituição Federal e nas legislações esparsas vinculam o operador
jurídico (advogado) que através de sua técnica jurídica buscar sanear as injustiças e as
omissões cometidas contra os empregados, e ainda busca a justa reparação ao empregado a exemplo do que sucede nos trabalhos em desvio ou acúmulo de função.

Queremos cumprimentá-los e ao mesmo tempo desejar-lhes um ano de
grandes realizações, isto porque no primeiro dia de maio é a nossa Data-base,
uma conquista histórica e já consolidada em nossa categoria. Nas negociações
deste ano tivemos avanços importantes, melhoria no valor do piso, comparativamente aos processos anteriores, elevação significativa no vale refeição e a conquista da PLR (Participação de Lucros e Resultados). "A volta da PLR foi uma
grande conquista da categoria"
Com essas boas notícias, queremos também destacar a importância do
Sindicato para os empregados em postos de combustíveis, na defesa intransigente dos direitos, na orientação segura dos filiados, na preocupação e cobrança das
condições de trabalho, na fiscalização do cumprimento da Convenção e Acordos
Coletivos e na legítima representação dos trabalhadores.
Com o compromisso de lutar por melhores condições de vida no trabalho, a
diretoria do Sindicato não mede esforços, além das atividades de fiscalização no
dia a dia com visitas constantes nos postos, outras ações são desenvolvidas, como
a instituição de convênios em varias áreas para o atendimento ao nosso associado e o lançamento do Jornal do Sindicato, que terá o papel de informar aos trabalhadores e contribuir para o fortalecimento e organização de nossa categoria.

Diante do reajuste, o diretor José
Barbosa destaca a importância das melhorias na vida do frentista: “Esse reajuste é de grande importância no bolso
do trabalhador, ainda não é o que a gente queria, mas é muito significativo o
aumento de R$ 100 no salário, tendo
em vista que foi um dos maiores índices da nossa categoria em relação a
outros estados. Uma grande conquista é
a PLR de R$ 120, que também vai fazer
a diferença no bolso do trabalhador”.
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Confrater nização dos frentistas

AUTO POSTO GLOBO COMBUSTIVEIS
ROGERIO PAULINHO, J. Barbosa e Elzo Carreri

H.M. COMERCIO DE COMB. LTDA
CLAUDEMIR GONÇALVES MENDES

BORSATO E AZULINI LTDA
COSNI SEVERINO SANTANA

BORSATO E AZULINI LTDA
SILVANA MOTTA DA SILVA e J.
Barbosa

CONVENIENCIA CATUAI LTDA
Antonio Carlos, J. Barbosa e JOAO
RAIMUNDO DE CARVALHO

PALMARES COM. DE COMB. LTDA
(MARINGA ) APARECIDO A. OLIVEIRA

No dia 3 de abril, foi realizado na chácara Águas
do Céu, no Heimital, zona norte de Londrina, o 4° churrasco de confraternização dos frentistas. Mais de 280
pessoas compareceram para prestigiar o evento organizado pelo sindicato. Além dos comes e bebes, os trabalhadores se divertiram com o sorteio de vários prêmios.
A seguradora Porto Seguros compareceu na festa e
sorteou seguros de vida para os presentes no local. Para o
frentista Leandro Reis dos Santos, passar o dia com a
família e os amigos valeu a pena, ele foi sorteado com um
forno micro-ondas. “Não esperava ganhar nada. A festa
foi bem tranquila, bem agradável”, afirma o trabalhador.
Cosni Severino Santana, ganhador da TV de 32
polegadas, também gostou do churrasco.
A festividade também serviu para aproximar e informar os
frentistas da luta do Sindespol para
defender a categoria.

AUTO POSTO MATSUBARA LTDA
ROGERIO DE MORAES, Elzo Carreri e
J. Barbosa

M. ESPERANDIO E CIA LTDA
Antonio Carlos, ANTONIO DE
MELO e José Barbosa

POSTO EXPRESSO DE LONDRINA LTDA
LEANDRO REIS DOS SANTOS

TOBIAS E TOBIAS LTDA
Antonio Carlos J. Barbosa e JOSE RONALDO
SERRANO

AUTO POSTO CONFIANÇA LTDA
WESLEI LUIZ CANTONI, Antonio
Carlos, J. Barbosa

MUNIZ CASAGRANDE LTDA
AMAURI APARECIDO DE GOIS

CHICHETO AUTO POSTO LTDA
EDILSON PIRES RIBEIRO e
J. Barbosa e

PETROITALIA COM. DE COMB. LTDA
Antonio Carlos, J. Barbosa e JOSE
ROBERTO F. DE OLIVEIRA
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Sede Campestre
A construção de
uma sede é um desejo da diretoria e dos
trabalhadores de
toda a categoria. O

terreno da futura
sede campestre do
Sindespol, localizado
na estrada do Limoeiro, zona leste de

Londrina, tem 1
alqueire de terra.
O projeto, que
ainda será desenvolvido, oferecerá para

seus associados um
ambiente de lazer e
infraestrutura para
suportar as festividades, encontros e even-

tos da categoria. A
sede, que ainda não
tem data para ficar
pronta, é um patrimônio dos frentistas.

Convênios
CLINICO GERAL
FONE (43) 3322.2802
DR. EVONIR MORAES
BOTURA
Rua Senador Souza
Naves, 182 Cond. Comercial Ipê - 4º andar sala
403 Londrina –Pr.
Segunda à sexta feira à
partir das 13:00 horas.
Requisição no Sindicato,
valor R$ 25,00 com
apresentação da
carteirinha.
CARDIOLOGISTA
FONE (43) 3356.5141
(INCOR)
DR. ROBERTO RODRIGUES QUEIROZ
Av. Bandeirantes, 736
INCOR – Vila Ipiranga
Londrina-Pr.
Requizição no Sindicato,
valor R$ 40,00 a ser pago
direto no consultório.
Exames de Eletrocardiograma e Teste
Ergometrico.
INSTITUTO DA
MULHER
FONE (43) 3342.8006
Av. Bandeirantes, 200
Instituto da Mulher – Vila
Ipiranga, Londrina-Pr

GINECOLOGISTA
DR. MARCOS AURELIO
BORGHI
DR. GILBERTO GRECO
SORROCHE
Requisição no Sindicato,
valor de R$ 40,00 a ser
pago direto no consultório.
FISIOTERAPEUTA
DERMATO
FUNCUIONAL
SUELLEN CAROLINA
MACIONI FERREIRA
Endermologia, USG,
Corrente Russa,
Galvanopuntura,
Eletrolipolise.
Requisição no Sindicato.
Preço condicionado à
avaliação previa gratuita.
NUTRICIONISTA
KAREN JACKELINE
PETRINI GUERRA
Requisição no Sindicato,
valor de R$ 40,00 a ser
pago direto no consultório.
PSICOLOGA E
PSICANÁLISE
FONE (43) 3322.2164
DRA. MARIA LUIZA S.
TAPIAS
Av. Bandeirantes, 263 2º
andar sala 204 centro

Londrina-Pr - Fone
3322.2164. (Requisições
no Sindicato).
CIRURGIA PLÁSTICA
FONE (43) 3348.0393
DR. ITAMAR DE ALMEIDA SOUZA
Rua Nevada, 547 Jd.
Quebec Clinica de Cirurgia Plástica Almeida Ltda
fone 3348.0393. (Requisições no Sindicato).
CLINILABCLINIMAGEM
FONE (43) 3378.3454/
3378.3493
Av. Bandeirantes, 901
Esquina com Souza
Naves, Ed. Medcenter
térreo centro - LondrinaPr (Requisições no
Sindicato com receituário
medico).

FONE (43) 3322.9776
Rua Senador Souza
Naves, 1.387 - Fone:
3322.9776 - Londrina-PR.
Mamografia,
Agulhamento, Punção,
Biopsia, Ductografia,
Endoscopia Digestiva
alta. Requizições no
Sindicato com Receituário Medico.
M.P – DIAGNÓSTICOS
FONE (43) 3027.8300
Av. Bandeirantes, 556
centro Londrina-Pr
Ressonância Magnética,
Tomografia, Ultrasonografia, Raio-X ,
Mamografia.
Requisições no sindicato
com apresentação de
receituário medico.

LAB. IMAGEM
FONE (43) 3315.0500
Av. Bandeirantes, 310
centro Londrina-Pr
(Requisições no Sindicato
com receituário medico)

LABORATÓRIO
OSVALDO CRUZ
FONE (43) 3376.6100
Rua Para, 729 – centro
Londrina-Pr. Requisições
no sindicato com apresentação de receituário
medico.

CLINICA
ENDOIMAGEM S.S
LTDA.

ODONTO – CIRURGIÃO DENTISTA
FONE (43) 3323.0787

DR NILO MITSUHARU
KIYUNA.
Rua Quintino Bocaiúva,
180 1º andar Londrina-Pr
ANÍSIO CABELEIREIRO UNISSEX
Rua Sergipe, 598 1º andar
sala 102 edifício Tókio –
Londrina-Pr.
Gratuito com apresentação da carteirinha
UNINORTE –
FACULDADE NORTE
PARANAENSE.
Av. Anália Franco, 750 –
B. Aeroporto Londrina-Pr.
Parceria com descontos
de 40% nos valores das
mensalidades, em todos
os cursos oferecidos pela
faculdade para os associados e dependentes com
pagamento até o 5º dia
útil de cada mês.
SETOR JURIDICO
TRABALHISTA,
CIVEL, FAMÍLIA,
PREVIDENCIÁRIO
DRA. MARIA DE LOURDES ASSUNÇÃO RODRIGUES.
DRA EDNA ZILA JOIA

CORREA E SILVA.
Rua Prefeito Hugo
Cabral, 250 – centro
Londrina-Pr.
Fone 3025.5760
CONVÊNIOS
MARINGÁ
Instituto do Rim
Av. Parigot de Souza, 464
Maringá-Pr.
Fone (44) 32621120
Uromed- Centro de
Tratamento de Cálculo
Urinário
Av. Parigot de Souza, 464
Maringá-Pr.
Laboratório Carlos
Chagas
Av. 15 de novembro, 192
Maringá-Pr.
Fone (44) 3227-8787.
Clinica Dentaria Nossa
Senhora da Gloria
Av. Brasil 3.621 centro
Maringá-Pr.
Fone (44) 3222-0548.
Radius Clinica
Av. Cidade de Leiria, 515
Fone (44) 3026-4072.

